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TISKOVÁ ZPRÁVA 
  v Brně dne 1. 6. 2020 

 

Teplárny Brno ukončily topnou sezonu 

 

V pondělí 1. června 2020 ukončily Teplárny Brno topnou sezonu 2019/20. V porovnání s těmi 

minulými byla sice o něco delší, ale celkově se průběhem počasí opět zařadí k těm teplejším. Za 

období říjen až březen bylo v Brně celkem 94 dnů s průměrnou teplotou nad 5 stupňů Celsia, což je 

v porovnání s údaji za posledních deset let rekordní počet. 

 „V rámci dlouhodobého průměru přestáváme obvykle s dodávkami tepla do brněnských domácností 

zhruba v polovině května. Letos jsme 19. května vzhledem k oteplení sice přerušili dodávky, ale 

s nástupem velmi chladného počasí jsme je po týdnu museli zase obnovit,“ uvedl generální ředitel 

Tepláren Brno Ing. Petr Fajmon, MBA. Konec topné sezony nemá žádný vliv na dodávky teplé vody, ta 

bude zákazníkům i nadále teplárnami dodávána. Letní odstávku velkých zdrojů využívají Teplárny 

Brno k pravidelnému servisu a opravám na technologiích i rozvodných sítích.   

Topnou sezonu 2019/20 zahájily Teplárny Brno 18. září 2019, kdy se citelně ochladilo a především 

ranní teploty klesaly velmi nízko.  Bez přerušení proudilo teplo do brněnských radiátorů až do 19. 

května. Po týdenní pauze ale Teplárny Brno začaly opět topit v pondělí 25. května 2020.  

Otopné období začíná podle vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu ČR vždy 1. září a trvá do 31. 

května následujícího roku. Zahájení, přerušení a ukončení dodávek tepla se odvíjí od průměrných 

denních teplot venkovního vzduchu a prognózy počasí podle ČHMÚ. Teplárny začínají s dodávkami 

tepla, jestliže dva po sobě jdoucí dny klesne průměrná denní teplota pod 13 stupňů Celsia a není 

očekáván další den vzestup teplot. Dodávky tepla jsou přerušeny nebo ukončeny, pokud průměrná 

denní teplota venkovního vzduchu vystoupí nad +13 °C ve dvou dnech po sobě následujících a podle 

vývoje počasí nelze očekávat snížení této teploty.  
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